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Smlouva 0 sluibé za’lohovénl’ dat
(déle jen ,,Sm|ouva”)

Uzavfené v souladu 5 § 1746 odst. 2 zékona 6. 89/2012 5b., obéanského zékonl’ku, (déle jen ,,obéanskv
zékonik” mezi smluvnfmi stranami (déle jen ,,t’Jéastm'ci”), ktery’mi jsou:

Objednatel:

Knihovna Jifiho Mahena p. o.

Zastoupené:
Se sidlem: Kobliiné 4,

601 50 Brno
ICC: 00101494
Dlé: czoo1o1494
zapsana’ u Krajského soudu v Brné, oddil Pr, vloika 33

Bankovni spojeni: Komeréni banka,
Cislo uétu: 101739621/0100

Ve vécech smluvnich
je oprévnén jednat:
Ve vécech technicch
je oprévnén jednat:

Cislo smlouvy:

a

Poskytovatel:

. Technické sité Brno, akciové spoleénost

Zastoupené:

Se sidlem: Barvifské 822/5
602 00 Brno

16: 25512285
DIC: CZ25512285
Spoleénost zapsané v OR
vedeném Krajsky'lm soudem v Brné v oddile B, vloika 2500

Bankovni spojeni: Ceské spoFitelna, a.s.
Cislo uétu: 2025576339/0800

Ve vécech smluvm’ch je
oprévnén jednat:

Ve vécech technicch
je oprévnén jednat:

Technické sfté Brno, akciové spoleénost

Do§lo :

17 5 -03- 20227715/0 190‘?/2e
Poéet listo/pmoh : 479

C. j. :



PREAMBULE

Smlouva je uzavfena za pouiiti ust. § 11 zékona E. 134/2016 Sb. 0 zadévénl’ verejny'ch zakézek, ve
znénl’ pozdéj§ich predpisfi (déle jen ,,ZZVZ”), a to s ohledem na skuteénost, ie jsou naplnény
podminky pro postup dle uvedeného ustanoveni, tj. objednatel, jako prévnické osoba ovlédana’
veFeja zadavatelem uzavu’ra’ smlouvu s poskytovatelem, jako jinou prévnickou osobou ovlédanou
stejny’m vereja zadavatelem, ktery’l mé faktickv rozhodujl’ci vliv na strategické cile a Wznamné
rozhodnutl’ objednatele i poskytovatele pri souéasném zachovéni vice nei 80 % Wkonu éinnosti v
prfiméru za posledni 3 déetm’ obdobl' ve vztahu k ovlédajici osobé a jiny'lm prévnicky’lm osobém, které
ovla’dajici osoba rovnéi ovlédé jako své vnitrni organizaéni jednotky.

1 OBECNA USTANOVENi

1.1 Poskytovatel prohla§uje, ieje obchodni spoleénosti zaloienou podle préva Ceské republiky. Déle
prohla§uje, 2e disponuje technologil‘ a know-how k provédénl’ sluiby zélohovém’ dat dle této
Smlouvy, véetné doprovodnf/ch sluieb a je opra'vnén tuto Smlouvu uzavFI’t a Fédné plnit zévazky
v ni obsaiené.

1.2 Objednatel prohlaéuje, ie je obchodm’ spoleénostl’ zaloienou podle pra’va Ceské republiky.
pfispévkovou organizaci zfizenou Statutérm’m méstem Brno za déelem poskytova’nl' vefejny’lch
knihovnicch, informaénl’ch, vzdéla’vacn’ch, kulturnl’ch, socia’lnich a daléich sluieb. Objednatel
ma’ k plnéni svého l’u‘felfi zéjem o sluibu za’lohovénl’ dat a souéasné prohla§uje, ie je oprévnén
tuto Smlouvu uzavfit a Fédné plnit zévazky v ni obsaiené.

2. PREDMET SMLOUW

2.1 Pfedmétem této Smlouvy zévazek Poskytovatele poskytovat Objednateli na’sledujici sluiby:

a) jednorézové zfizem’ sluiby zélohovém’ dat véetné poskytnuti nezbytného hardwarového
vybavenl’.

b) prona’jem datového prostoru pro zélohovém’ dat Objednatele v dloiiéti Poskytovatele a
LAN infrastruktury pro pfipojeni k filoii§ti Poskytovatele.

c) sluiba zélohovéni dat prostfednictvim Technologie Acronis Cyber Backup Cloud (déle
také jen Technologie Acronis) véetné pokroéilVCh (Advanced) funkci zélohovéni a
ochrany proti malware.

2.2 Podrobné technické specifikace sluieb poskytovany'lch dle této smlouvy je uvedena v priloze E.
1. této smlouvy — Technicka' specifikace.

3. PRAVA A POVINNOSTI UéAsmiKU

3.1 Poskytovatel je povinen pri plnéni této Smlouvy postupovat s odbornou pééi, dle pokynfi
Objednatele a v souladu sjeho zéjmy.

3.2 Poskytovatel je povinen zajistit a udriovat optimélni, bezproblémovy'l a bezporuchow chod
Technologie a pravidelnou aktualizaci, sprévu a ddribu Technologie.

3.3 Poskytovatel poskytne Objednateli zékladnl' za§koleni prostrednictvim kvalifikovaného
odbornika pFi zavedeni sluiby a déle pri Wznamné zméné konfigurace sluiby (zména verze
technologie).

3.4 Poskytovatel neodpovidé za jedném’ tfetich osob, s nimii Objednatel vstoupl' do prévniho vztahu,
a které svy’lm jednénim ovlivfiuji predmét této Smlouvy.



3.5 Poskytovatel se zavazuje bezodkladné Fesit Objednatelem identifikované problémy a brénit
jejich opakovanému vzniku.

3.6 Poskytovatel se zavazuje zachovavat uplnou mléenlivost o v§ech skuteénostech tykajicich 5e
Objednatele a jeho podnikatelské éinnosti, které se v souvislosti s plnénim této Smlouvy dozvu'.
Tyto skuteénosti nesmi zpFistupnit tretl’ osobé v jakékoliv formé a smije pouiit pouze pro fléely
plnéni této Smlouvy.

3.7 Objednatel poskytne Poskytovateli nezbytnou souéinnost a sdéli mu veskeré okolnosti potfebné
k Fa’dnému splnéni za’vazkfi Poskytovatele dle této smlouvy a pro aktualizace Technologie
Acronis.

3.8 Objednatel bere na védoml’, ie poskytovatelem Technologie Acronis je tfeti osoba rozdilna od
poskytovatele a prohlasuje, ie se seznémil sobecmi Iiceném’mi podminkami Technologie
Acronis, jejichi aktuélni znéni je dostupné na adrese http://www.acronis.com/en—
eu/company/licensing.htm| a zavazuje se je dodriovat.

3.9 Poskytovatel se zavazuje, ie veskera data Objednatele budou uloiena Whradné na zafizenich
(diskch filoiistich) poskytovatele, tfeti osoby (poskytovatel technologie Acronis) nebudou
mit k témto datflm pfistup.

KOMPETENTNi osoav

4.1 K plnéni podml'nek této Smlouvy smluvni strany uréuji kontaktni osoby, které jsou za né ve
vécech plnéni z této smlouvy oprévnényjednat

a) Kontaktni osoba za ObjednateIe:

Bc. metodik ICT

b) Kvalifikovany’ odbornik Poskytovatele a jeho dostupnost pro servisni podporu:

specialista kybernetické bezpeénosti

Pracovm’ dny 8:00 — 16:00.

CENA A PLATEBNi PODMiNKY

5.1 Cena za poskytova’ni sluiby byla dohodou smluvnich stran stanovena takto:

a) cena za iednorazové zfizeni sluiby zalohova’ni dat véetné poskfinuti nezbflného
hardwarového bavenidle él.20dst. 2.1. I’sm.a

Tato cena bude Poskytovatelem vyfiétovéna bezprostredné po zfizem’ sluiby zélohova’ni dat.

b) cena za prona’iem datového prostoru a LAN infrastruktum pro zélohovénl’ dat dle El. 2 odst.
2.1. ism. b

-

o

c) cena za sluib zélohovéni dat rostrednictvim Technolo ie Acronis dle EL 2 odst. 2.1. ism. c



d) ceny za vyuiitl’ pokroéich (Advanced) funkci Technologie Acronis
— Advanced Security

- Advanced Backup — Server

— Advanced Backup — VM

- Advanced Backup - Workstation

— Advanced Backup - Hosting Server

- Advanced Management

za kalendafni mésic a za kaidou funkci pokroéilé ochrany, ktera je v daném mésici aktivova'na.

5.2 Ceny za poskytnuté sluiby dle této smlouvy bude Poskytovatelem vyuétovana vidy zpétné za
uplynulv kalendéini’ mésic automatizovaa odeétem, kten’l umoir‘iuje Technologie Acronis. Na
zakladé odeétu bude vytvoFena mésiéni zpréva—pfehled sluiby, které bude podkladem k faktufe.

5.3 Ve§keré uvedené cenyjsou bez DPH, sazba a vv§e dané z pfidané hodnoty (DPH) bude uétovéna
dle za’kona é. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty, ve zném’ pozdéj§ich pFedpisfi.

5.4 Fakturaci podle této Smlouvy bude Poskytovatel provadét vidy mésiéné zpétné nejpozdéji do
15. dne mésice nésledujiciho. Splatnost faktur je 14 dni od doruéeni Objednateli. Cena bude
hrazena v CZK.

SANKCE

6.1 V pfipadé prodleni Objednatele s platbou ceny poskytovanVch Sluieb, je objednatel povinen
uhradit poskytovateli smluvni pokutu ve v9§i 0,05 % z dluiné ééstky za kaidy’ zapoéaty’l den
prodleni.

6.2 V pfipadé prodlenl’ poskytovatele se zfizenl’m sluiby zalohovénl’ dat v terminu dle El. 7. odst. 7.1
Smlouvy je poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vv§i 0,05 % z ceny
poskytovanVch sluieb za kaidv den prodleni. V pfipadé prodleni delél’ nei 30 dnije objednatel
oprévnén od Smlouvy odstoupit.

TRVANi A UKONéENi SMLUVNiHO VZTAHU

7.1 Tato smlouva se uzavira na dobu neuréitou. ZFizenI' sluiby zélohovanl' dat dle El. 2 odst. 2.1 pism.
a) bude Poskytovatelem zaji§téno nejpozdéji do 30 dnfl od uzavFeni této smlouvy. O skuteEnosti
zfizem’ sluiby a piedanl’ technologie Objednateli bude stranami sepsan Protokol. Sluiby
pronajmy datového prostoru a LAN infrastruktury pro zélohovéni dat a zalohovam’ dat dle 6|. 2
odst. 2.1 pism. b) a c) budou Objednateli poskytovany 0d data uvedeného v Protokolu dle
pfedchozi véty.

7.2 Tato smlouva mfiie by’lt ukonéena pl’semnou dohodou smluvnich stran.
7.3 Kterakoli ze smluvnich stran je oprévnéna ukonéit tuto smlouvu pI’semnou vvpovédi bez uvedeni

di'ivodu. Wpovédni lhflta éim’ 3 mésice. Wpovédm’ lhfita pociné vidy béiet prvnim dnem mésice
nésledujl’ciho po dorucenl’ vvpovédi druhé smluvni strané. Objednatel je oprévnén vypovédét
tuto smlouvu nedI’ve po 6 mésu’cich trva’ni smlouvy.

7.4 Objednatel je opra’vnén od této smlouvy pisemné odstoupit, pokud Poskytovatel plném’ dle této
smlouvy neposkytuje odborné, zejm. v rozporu s pokyny Objednatele, platmi pravnimi



pFedpisy a platny’lmi pfislu§nymi technicky’mi normami, anebo v da|§ich pFI’pade'ch oznaéenVch v
této smlouvé.

7.5 Odstoupeni od smlouvy nebo Wpovéd’ smlouvy musi by’tt provedena pl'semné a doruéena druhé
smluvnl’ strané. Smluvnl' strany dohodly, ie V pfipadé pochybnostl’ je odstoupem’ od smlouvy
nebo Wpovéd’ smlouvy druhé strané doruéena po uplynutl’ tfi dnCI od odesléni Wpovédi.

7.6 Ukonéenl’m smlouvy nejsou dotéeny néroky na uplatnéni smluvni pokuty, néhrady §kody a
ostatm’ch prév a povinnosti zaloienY/ch touto smlouvou

DOVERNOST INFORMACi

8.1 Smluvnl' strany jsou si védomy toho, ie v rémci plnénl' smlouvy si mohou vzéjemné poskytnout
informace, které budou povaiovény za dfivérné (déle dfivérné informace), mohou jejich
zaméstnanci ziskat pFI’stup k dfivéra informacim druhé strany.

8.2 Ve§keré dfivérné informace zfistévajl’ Whradnim vlastnictvim pfedévajl’ci strany. S vy’jimkou
plnéni této Smlouvy, se obé strany zavazujl’ nepublikovat iédnym zpfisobem dfivérné informace
druhé strany, nep‘r'edat je tFeti strané anis vlastnim zaméstnancfim a zéstupcflm s vfiimkou
téch, kteFI’ s nimi potfebujl’ t seznémeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zérovefi
zavazujl’ nepouiit dfivérné informace druhé strany jinak nei za fiéelem plnéni smlouvy nebo
uplatném’ ch prév z této smlouvy.

8.3 Nedohodnou-li se smluvnl' strany Wslovné jinak, povaiuji se za dfivérné implicitné v§echny
informace, které jsou a nebo by mohly t souéésti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy
nebo éésti popisfl technologicky’lch procesfi a vzorcfi, technicch vzorcfi a technického know-
how, informace o provoznich metodéch, proceduréch a pracovm’ch postupech, obchodm’ nebo
marketingové pla’ny, koncepce a strategie nebo jejich éésti, nabidky a v§echny da|§i informace,
jejichi zvefejném’ pfijl’majl'ci stranou by pfedévajicu’ strané mohlo zpfisobit §kodu.

8.4 Pokud jsou dfivérné informace poskytova’ny v pisemné podobé anebo ve formé textovf/ch
souborfi na poéitaéch médil'ch, je pFedévajici strana povinna upozornit pfijimajl’ci stranu na
dfivérnost takového materiélu jejim vyznaéenim alespofi na titulni strénce.

8.5 Ustanovenl’ tohoto élénku neni dotéeno ukonéenim uéinnosti smlouvy z jakéhokoliv dfivodu a
jeho fiéinnost skonéi nejdfive pét (5) let po ukonéeni I’Jéinnosti této smlouvy

PR/WA DUéEVNiHo VLASTNICTVi

9.1 Poskytovatel se zavazuje, ie pFi poskytovém’ sluieb neporu§i préva tfetich osob, které témto
osobém mohou plynout z prév k duéevnimu vlastnictvi, zejména z autorsky’lch prév a prév
prfimyslového vlastnictvi. Poskytovatel se zavazuje, 2e Objednateli uhradl’ ve§keré na’klady,
Wdaje, ékody a majetkovou i nemajetkovou fijmu, které Objednateli vzniknou v dfisledku
uplatnénl’ prév tFetich osob vfléi Objednateli v souvislosti s poru§enim povinnosti PoskytovateIe
dle pfedchozivéty.

9.2 Bude-li Wsledkem nebo souéa’stl’ poskytovénisluieb i dilo, kteréje pfedmétem autorsky’lch prév,
prév souvisejl'cich s pra’vem autorsky’lm éi prév poFizovatele k jim poh’zené databézi, poskytuje
Poskytovatel jako autor ode dne pFedénI’ dl’la na neomezenou dobu Objednateli pro uzemi Ceské
republiky neWhradni licenci k uiitl’ dI’la zpfisoby uiiti a v rozsahu, které jsou nezbytné pro
dosaiem’ primérm’ho uéelu této smlouvy, pfiéemi vfie odmény za poskytnutl’ licence je jii
zahrnuta v cené pfedmétu plnéni. Objednatel nemfiie vV§e uvedenou licenci poskytnout jako
podlicenci nebo zcela postoupit tfetl'm osoba’m. Objednatel neni povinen licenci vyuiit.



1o. zAvEREéNA USTANOVENi

10.1 Smlouva navé platnosti okamiikem podpisu Smlouvy obéma L’Iéastniky a fiéinnosti dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluv. Objednatel bere na védomi, ie Poskytovatel je povina subjektem
dle za’kona é. 106/1999 Sb. a osobou dle ust. § 2 odst. 1, pismeno n) zékona é. 340/2015 Sb,
obsah smlouvy tak mflie t zveFejnén, a to jak prostFednictvim registru dle § 5 zékona o registru
smluv za souéasného respektovéni Wjimek v zékoné o registru smluv uvedeny’lch, tak i postupem
dle zékona é. 106/1999 Sb. Smlouvu v registru smluv zveFejnénI' Poskytovatel.

10.2 Smluvnl’ strany slovné uva’dl', ie tato smlouva neobsahuje iédné jejich obchodnl’ tajemstvi, ani
jiné informace, které by nemohly byt uveFejnény 6i poskytnuty dle zékona E. 106/1999 Sb. V
opaéném pfipadé je smluvni strana, které se obchodnitajemstviéi jiné informace Wkaji, povinna
v listiné vyznaéit Ei pl’semné smluvm’ strané provédéjl’ci uveFejnéni v registru smluv sdélit, které
informace povaiuje za své obchodnl’ tajemstvi, a tedy nesouhlasi s uveFejnénim/poskytnutim
téchto fidajfi. Poskytovatel si v§ak vyhrazuje koneéné pra’vo rozhodnout, které informace budou
zveFejnény.

10.3 Tato Smlouva mfiie by'lt doplnéna nebo zménéna pouze pisemny’lm dodatkem podepsany’lm
obéma fiéastm’ky.

10.4 Smluvni strany se zavazujl’, ie v pfi'padé zmény skuteénosti rozhodny'lch pro plnéni povinnostl’
vypvajI’cich z této Smlouvy, budou o této zméné druhou smluvm’ stranu informovat bez
zbyteéného odkladu.

10.5 Smluvm’ vztahy touto Smlouvou neupravené se Fidl' obecné zévazny’mi prévnl’mi pfedpisy.
Smluvni strany prohla§uji, ie tuto Smlouvu pFed jejim podpisem vzéjemné projednaly a pfeéetly,
s jejim obsahem se seznémily a souhlasi, uzaviraji ji svobodné, va’iné, uréité a srozumitelné,
nikoliv v tisni a za na’padné nevy'Ihodny’ch podml’nek.

10.6 Tato Smlouva vyjadFuje svobodnou villi obou fiéastnikfi a byla sepséna ve dvou vyhotovenl’ch, z
nichi jedno pFevzal Poskytovatel a druhé Objednatel.

Pfilohy: 1. Technické specifikace
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